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J U L B O R D E T
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N

u är det jul igen. Veden glöder, och det knastrar av
eldarna som brinner. Granriset frasar under våra skor.
Utanför kluckar vattnet i den vintriga krispiga luften.
Det doftar juligt och hemlagat; från kryddig glögg
till ett dignande buffébord

I NOVEMBER ÄR DET DAGS FÖR ETT
KLASSISKT SVENSKT JULBORD, IGEN..
Vi dukar upp ett hemlagat, traditionellt & klassiskt svenskt julbord
innehållandes julens alla smaker; bland annat olika sillar, ostar, hemlagade terriner
och köttbullar till färska räkor och fisk samt korvar och grillat kött med mera.

M

ed ett centralt läge i närhet till vattnet i Motala
ström är Stadsvakten vackert beläget bredvid stadstornet,
en perfekt plats för att runda av året på.
Vintern på Stadsvakten är både hemtrevlig och varm samt
exklusiv och i ögonfallande. Julen är matens största högtid och
hos oss på Stadsvakten gör vi inget undantag.
Vi dukar upp ett hemlagat, traditionellt och klassiskt julbord
innehållandes julens alla smaker; stort urval av sillar, ostar,
hemlagade terriner och köttbullar till rökt fisk samt korvar och
grillat kött med mera. En generös buffé behöver ett sött avslut
och det bjuds det på i vårt godisbord fyllt med godsaker som
kakor, pannacotta, kolor och julgodis.
På stadsvakten tar vi hand om både små till stora sällskap;
från ett bord för 4 till större sällskap om 120 gäster, och om
det önskas exklusivitet går det att boka hela restaurangen med
140-190 sittplatser.
Vi gör Ert julfirande till något alldeles extra så boka redan idag
för att säkerhetsställa en julupplevelse för både öga och gom.
Varmt välkomna till jul på Stadsvakten!
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1. TERRASSEN

4. JULBORD

Vi har inrett vår uteplats med allt det bästa kring julen;

I restaurangen har vi dukat upp vår generösa buffé till

brinnande eldkorgar, granar, granris, renfjällar och

ert julbord. Från sill, hemlagade terriner, kallskuret och

lyktor. Uteplatsen har tak och infravärmare.

ost, till färska räkor. Det varma köket lägger fram grillat
kött, handrullade köttbullar och korvar och mer som
hör julen till.

incheck
first hotel central

kök
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2. BAR & LOUNGE
När ni kommer in i värmen och hängt av er i garde-
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roben har vi en fantastisk Bar & Lounge I hjärtat av

5. GODISBORDET

stadsvakten. Med den levande braskaminen centralt

För att middagen ska avslutas på mest storslagna vis

belägen, är loungen en perfekt yta för att mingla på

har vi ett bord med sötsaker. Vi har kakor, julgodis i

både innan och efter maten. Vi har öppet till kl 01.00

alla dess former som kolor och choklad till pannacotta,

så det finns gott om tid att stanna kvar efter Julbordet

mousse, brownies och Ris à la Malta. Det läggs otro-

för en drink.

ligt mycket arbete på dessertbordet för att se till att
avslutet på er julmiddagen blir det allra bästa.

3. ORANGERIET
I restaurangens inre del finns plats för både stora
och små sällskap, med hänförande glastak & en unik
o-mbonad miljö avnjutes ert julbord till vår spektakulära
show

Chopp Events julshow
Rutinerade artister presenterar en
spektakulär show som är fylld med jul,
schlager, pop, rock & flera inslag av humor.

T I D E R

O C H

P R I S E R

21 nov
och avslutar lördag den 14 dec.

vi startar vårt julbord torsdagen den

FÖLJANDE FASTA DATUM SERVERAS JULBORD OCH SHOW:

21-23, 27-30 nov, 3-7, 10-14 dec
Kvällssittning med show 18.00 – 22.00

Tisdag - Onsdag 795.-*
Torsdag - Lördag 895.-*
priser inkl.moms

* Stadsvaktens färgsprakande julbordsshow - klassiskt svenskt julbord
Norrköpings största godis & dessertbuffé - Välkomstglögg - Kaffe - Garderob
DJ fram till kl 01.00
Showen ”Sparkling christmas” är indelad i tre set:
- kalla bordet / Inledning av Show / -varma bordet / Show / -godisbordet / Avslutning på Show
FÖR ÖVRIGA DATUM VÄNLIGEN KONTAKTA OSS FÖR BOKNING!

FÖR STORA SÄLLSKAP

För bokning av hela Orangeriet för en exklusiv tillställning finns totalt 120- 150 sittplatser,
- Här lämnas offert på förfrågan och ordinare julbordpriser gäller ej.
LÄGET & LOGI

Stadsvakten är centralt belägen på nya rådstugugatan med centralstation några hundra meter åt ena
hållet och city några hundra meter åt andra hållet. Med lokala förbindelser via spårvagnen och centralstationen, bussar samt taxiframkomlighet är stadsvakten mycket lättillgängligt för likaså små som stora sällskap.
Vi erbjuder även övernattningsmöjligheter i samma fastighet då First hotel central erbjuder 78 rum
samt bastu och jacuzzi.
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KONTAKT
info@stadsvakten.com

| 011- 495 32 11 |

www.stadsvakten.com

nya rådstugugatan
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